
    
                          

 

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
z cyklu  

Biznes, administracja, bezpieczeństwo  

pod hasłem 

Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie 
Jurata,  17—19 maja 2017 r. 

Komunikat nr 1 
 

Organizatorzy konferencji: 

 
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni  

Uczelnia Techniczno-Handlowa im.  H. Chodkowskiej w Warszawie 

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu 

 

Rada Programowa: 

 

Przewodniczący: 

prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk – Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu  

im.  Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni  

 

Członkowie: 

1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.  

2. prof. dr hab. Bernard Kubiak – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. 

3. prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej  

we Wrocławiu. 

4.  prof. dr hab. Waldemar J. Wołpiuk – Wyższa Szkoła Prawa  

im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. 

5. prof. dr Valentinas Navickas – Uniwersytet Technologiczny w Kownie, Litwa, 

6. prof. dr inż. Ladislav Hofreiter – Uniwersytet Żyliński, Słowacja. 

7. prof. dr hab. Аleksiej Serbułow – Bałtycka Państwowa Akademia Floty Rybackiej  

w Kaliningradzie, Rosja, 

8. prof. dr. Ryšardas Burda – Uniwersytet Kazimierza Siemienowicza w Wilnie, Litwa. 

9. dr hab. Bolesław Sprengel – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 



    
                          

10. dr hab. Janusz Gierszewski, Akademia Pomorska w Słupsku. 

11. dr hab. Aleksander Stiepanow, Uczelnia Techniczno-Handlowa  

im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. 

12. dr hab. Kazimierz Dendura, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.  

13. dr hab. Wojciech Lamentowicz, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu  

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. 

14. dr inż., gen. dyw. Stanisław Krysiński, Uczelnia Techniczno-Handlowa  

im. Heleny Chodkowskiej  w Warszawie. 

 

1. Założenia i cele programowe konferencji 

 

Sytuację międzynarodową we współczesnym świecie ocenia się, jako niestabilną. Niestabilność  

ta dotyka również krajów Europy Zachodniej. W przypadku państw Europy Środkowowschodniej 

problem destabilizacji militarnej, jak i ekonomicznej  łączy się  często z realnym zagrożeniem bytu 

państwowego i narodowego.  

Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań, wymiana doświadczeń  

i upowszechnienie poglądów pracowników naukowych oraz praktyków na temat  rozmaitych 

aspektów zbiorowego bezpieczeństwa i rozwoju zintegrowanej Europy. Niezbędne wydaje się zatem 

przeprowadzenie wielostronnej analizy zagrożeń w kontekście praktyki administracyjnej oraz na tle 

prawnych aspektów zarządzania bezpieczeństwem państwa. Należy podjąć również próbę 

identyfikacji zagrożeń oraz sformułowania hipotez odnoszących się do sposobów ich 

zminimalizowania, względnie eliminacji. 

 

2. Obszary tematyczne konferencji  

 

2.1.Zagrożenia militarne: 

 prognozy związane z prawdopodobieństwem wybuchu konfliktu zbrojnego w Europie;  

 nowe strategie wojenne ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów asymetrycznych  

i wojny hybrydowej; 

 współczesna europejska polityka bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń militarnych; 

 ochrona bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w sytuacji bezpośredniego 

zagrożenia konfliktem zbrojnym  (studia przypadków). 

 

2.2. Zagrożenia pozamilitarne: 

 bezpieczeństwo systemu bankowego w sytuacji kryzysowej; zarządzanie ryzykiem 

finansowym; 

 nadużycia w przedsiębiorstwach (sektorach) kluczowych dla gospodarki państwa;  



    
                          

 bezpieczeństwo danych wrażliwych w gospodarce, ochrona przed świadomym  

i nieświadomym udostępnieniem danych w procesie komunikacji biznesowej;   

 zagrożenia korupcyjne w przedsiębiorstwach (sektorach) kluczowych dla gospodarki 

państwa; 

 wywiad i kontrwywiad gospodarczy; 

 bezpieczeństwo energetyczne; 

 audyty bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach (sektorach) kluczowych dla gospodarki 

państwa; 

 bezpieczeństwo morskie a bezpieczeństwo gospodarki morskiej; 

 bezpieczeństwo w transporcie i logistyce; 

 zadania organów samorządowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa                                             

w sytuacji zagrożenia; 

 działalność służb bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia terroryzmem;   

 klęski żywiołowe; 

 bezpieczeństwo ekologiczne; 

 bezpieczeństwo epidemiologiczne; 

 bezpieczeństwo przestrzeni wirtualnej, cyberterroryzm; 

 wojna informacyjna, strategie dezinformacji, media w sytuacji kryzysowej; 

 współczesne problemy wojny ekonomicznej;  

 edukacja dla bezpieczeństwa. 

 

 

2.3.Administracyjne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa:  

 podstawowe swobody obywatelskie w kontekście konieczności zapewnienia wspólnocie 

obywatelskiej poczucia bezpieczeństwa; 

 kryzysy humanitarne jako zarzewie dalszych konfliktów; 

 bezpieczeństwo państwa w założeniach europejskiej polityki migracyjnej. 

 

3.  Języki konferencji: polski, angielski. 

 

4. Liczba punktów (Impact Factor) za rozdział w monografii: 

4.1.  w języku polskim: 4, 

4.2.  w języku angielskim: 5. 

 

5. Objętość artykułu w monografii: 20.000 – 30.000. znaków. 

 

6. Terminarz organizacyjny: 

6.1. przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze streszczeniem artykułu: 15.12.2016., 



    
                          

6.2. przesłanie gotowego artykułu: 15.01.2017.   

 

7. Koszt udziału w konferencji oraz adres ośrodka konferencyjnego:  

 

7.1. udział w konferencji: 650 PLN;                                                                                                                                                                                                      

7.2. zgłoszenie referatu bez uczestnictwa w konferencji: 400 PLN; 

7.3. adres ośrodka konferencyjnego: „Rewita” WDW, ul. Helska 1, 84–150 Hel, tel.: 58 675 42 

28. 

 

8. Komitet organizacyjny: 

 

Przewodniczący:  

dr Janusz Tomaszewski 

 

Wiceprzewodniczący 

dr Wojciech Wosek 

 

Sekretarz: 

dr Piotr W. Lorkowski 

 

Członkowie: 

mgr Sylwia Baranowska 

mgr Karolina Kucman 

 

9. Osoba do kontaktu w sprawach naukowych:  

Dr Piotr W. Lorkowski: p.lorkowski@wsaib.pl 
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